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PROJELERİNİZ BURADA
HAYAT BULUYOR

ATA Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO), ATA Teknokent A.Ş. altında 2013 
yılında; 
Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması,
Atatürk Üniversitesi’nin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası destek 
mekanizmalarından faydalanması,
Girişimciliğin geliştirilmesi,
Fikri sınai hakların yönetilmesi ve ticarileştirilmesi amaçlarıyla kurulmuştur. 

Bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin 
ticarileşme süreçlerini baştan sona kapsayan hizmetler sunmaktadır.

ATA TTO bilgiyi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedeflemektedir.

NEDEN ATA TTO?
Eğitimler düzenliyoruz.
Akademisyen-Sanayici işbirliklerinin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.
Sanayi ve iş dünyasına yönelik Ar-Ge projeleri hazırlama desteği veriyoruz.
Üniversite laboratuvarlarını iş dünyasının kullanımına sunuyoruz.
Sanayicileri uzman akademisyenlerle buluşturarak firma ihtiyaç analizi 
gerçekleştiriyoruz.
Geliştirilmek istenen yeni ürün ve teknolojiler için uygun fon desteklerine 
yönlendiriyoruz.
Sanayinin Ar-Ge potansiyelini artırıyoruz.
Yurtdışı pazarlara açılma desteği sağlıyoruz.
Yurtdışından ortaklar buluyoruz.
Akademisyenlerle sanayicilerin ortak Ar-Ge projesi yürütmelerini sağlıyoruz.

SANAYİCİ VE İŞ DÜNYASI İÇİN
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Eğitimler veriyoruz.
Proje fikirlerine destek oluyoruz.
Sanayiyle birlikte çalışmalarına yardımcı oluyoruz.
Araştırmalarını sanayiye ulaştırıyoruz.
Uluslararası projelerde yer almalarını sağlıyoruz.
Patent desteği veriyoruz.
Şirket kurmalarına yardımcı oluyoruz.

AKADEMİSYENLER İÇİN
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Fikirden Ürüne Giden Tüm Aşamalarda Destek



ATA TTO’nun var olma amacı ve sizlere verdiği hizmetler anlatılmaktadır.
Modül 1’in temel amacı ATA TTO faaliyetlerinin araştırmacılara, akademis- 
yenlere, sanayicilere ve girişimcilere tanıtılması, üniversite ve sanayi arasındaki 
işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün kurulması ve teknoloji 
transferi konusunda farkındalık yaratılmasıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda ATA TTO,

Tüm faaliyetlerini web sayfasını, yazılı ve görsel basını ve sosyal medyayı kulla-
narak tanıtmakta,

ATA TTO faaliyetleri başta olmak üzere, üniversite sanayi işbirliği, destek 
programları, teknoloji transferi, Ar-Ge sistematiği, inovasyon, projeler, FSMH, 
girişimcilik konularında farkındalık yaratmaya yönelik eğitim, konferans, semi- 
ner, tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ve proje yarışmaları düzenlemektedir.

3 4

Eğitimler düzenliyoruz.
Girişimciler için her yıl TeknoGP Girişimci Destekleme 
Programı düzenliyoruz.
Hayata geçirmek istediği fikir için proje desteği 
arayan girişimcilere destek oluyoruz.
Girişimcilerin yatırımcılarla buluşmalarını sağlıyoruz.
Girişimcilerin başarılı girişimcilerden mentörlük 
almalarını sağlıyoruz.
Şirket kurmalarına yardımcı oluyoruz.

GİRİŞİMCİLER İÇİN
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Akademisyenlere, İş 
dünyasına ve Girişimcilere 
hizmet veren ATA TTO 
Modül bazlı 
çalışmaktadır.

Modül 1: 
Tanıtım, 

Bilgilendirme, 
Farkındalık, 

Eğitim 
Hizmetleri

Modül 2: 
Destek 

Programlarından 
Yararlanmaya 

Yönelik 
Hizmetler

Modül 3: 
Proje 

Geliştirme/Yöneti
m Hizmetleri 

(Üniversite Sanayi 
İşbirliği 

Faaliyetleri)

Modül 4: 
Fikri Sınai 

Hakların Yönetimi 
ve Lisanslama 

Hizmetleri

Modül 5: 
Şirketleşme ve 

Girişimcilik 
Hizmetleri
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MODÜL 1: TANITIM, BİLGİLENDİRME,
FARKINDALIK, EĞİTİM HİZMETLERİ



Bu modülün ana amacı üniversite sanayi işbirliğini geliştirmektir.

Üniversite sanayi işbirliği iki yönlü ilerlemektedir. Birinci yöndeki işbirliği üniver-
sitede yapılan araştırmaların sanayiye aktarılarak sanayinin ihtiyacı yönünde 
projelendirilmesidir.

İkinci yöndeki işbirliği ise sanayinin ihtiyacının üniversitede konusunda uzman 
akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi ve çözümünün sağlanmasıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda ATA TTO,

Eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemekte,
İşbirliği/proje destek çağrılarını duyurmakta,
Sanayicileri, konusunda uzman akademisyenlerle eşleştirmekte,
Sanayinin teknolojik ihtiyaçlarını belirlemekte,
Firmaların proje ihtiyaçlarını belirlemekte,
Sanayi için çözümler üretmekte,
Üniversite laboratuvarlarını sanayiye açmakta,
Ar-Ge projelerinin sanayiye yönlendirilmesini sağlamakta,
Üniversite sanayi işbirliği aşamasında tüm idari süreci yönetmektedir.
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Bu modül üniversitenin ve iş dünyasının proje yapma kültürünü 
geliştirmeyi, akademisyenlerin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası 
destek mekanizmalarından daha fazla yararlanmalarını sağlamayı hedef- 
lemektedir. Aynı zamanda akademisyenlerin ve sanayicilerin prosedürel 
yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda ATA TTO,

Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenle-
mekte,
Destek programlarına yönelik çağrı duyuruları yapmakta,
Akademisyenleri başvuru yapabilecekleri destek programlarına doğru ve 
etkin bir şekilde yönlendirmekte,
Projeleri okuyarak üçüncü bir göz olarak gözden geçirmekte,
Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği vermekte,
Panel değerlendirmeleri için ön paneller kurarak savunma yeteneğinizi  
güçlendirmekte,
İade edilmiş projelerin revizyonlarına yardım etmektedir.

MODÜL 2: DESTEK PROGRAMLARINDAN 
YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER

MODÜL 3: PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM 
HİZMETLERİ (ÜNİVERSİTE SANAYİ 

İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ)



Bu modül üniversitemiz ve bölgemiz içerisinde girişimcilik ve yenilikçilik 
kültürünü güçlendirmeyi amaçlamakta akademisyen, öğrenci, fikir sahibi kişile-
rin girişimcilik ruhu ile şirketleşmelerini desteklemektedir.

Bu amaç doğrultusunda ATA TTO,

Eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemekte,
Girişimci Destekleme Programlarını duyurmakta,
Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için destek sağla-
makta,
Girişimcilerin faydalanabileceği fon olanakları hakkında bilgilendirme sağla-
makta,
Girişimcileri yatırımcılarla buluşturmakta,
Akademisyenlerin firma kurmalarını sağlamakta,
Girişimciler için her yıl TeknoGP Girişimci Destek Programı düzenlemektedir.
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ATA TTO, 2014 Yılından itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve 
Doküman Birimidir.

Bu modülün temel amacı başta Atatürk Üniversitesi akademisyenleri 
olmak üzere, sanayicilerin, araştırmacıların fikri haklarının korunması için 
patent, faydalı model, marka tescil, endüstriyel tasarım ve lisanslama gibi 
hizmetler vermektir.

Bu amaç doğrultusunda ATA TTO,

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama (FSMH) konularında farkın-
dalığın oluşturulması için eğitimler ve bilgi günleri düzenlemekte,
Patent ön araştırması yapmakta,
Ulusal ve uluslararası patent süreçlerini yürütmekte,
Atatürk Üniversitesi BAP Birimi desteğiyle akademisyenlerimizin hiçbir 
ücret ödemeden patent, faydalı model, marka tescil, endüstriyel tasarım 
başvurusu yapmaları sağlamakta,
Üniversite sanayi işbirliği projelerindeki fikri hakların korunmasını sağla-
maktadır.

MODÜL 5: ŞİRKETLEŞME VE 
GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ

MODÜL 4: FİKRİ SINAİ HAKLARIN 
YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ
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EĞİTİM

ARAŞTIRMA
PATENT
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PROGRAMLARIMIZ
“Bilginin Teknolojiye Dönüşümü”

İş fikirleriniz, projeleriniz TeknoGP ile hayat buluyor.
TeknoGP Programı; Ön Kuluçka Programı, Kuluçka Programı ve Proje Pazarı 
etaplarından oluşmaktadır.
Bu program kapsamında ücretsiz ofis, eğitim, danışmanlık, Ar-Ge Laboratu-
var desteği, finansal destek, mentörlük ve yatırımcı bulma desteği verilmek-
tedir.
Program sonunda başarılı girişimcilere nakit ödül verilmektedir.

TeknoGP Girişimci Destekleme Programı

Mentör-Mentee eşleştirmesi olan bu programda Mentör, Mentee’ye tecrü-
belerini aktararak nitelikli bir proje çıkarmasında ya da sürdürülebilir 
start-up veya spin-o� firma kurmasında destek olmaktadır. 

TeknoMENT Programı

Bu programda, projeleriniz ticarileştirilmek için ACT, DCP, Revo, Melek 
Yatırımcılar gibi yatırımcı destek mekanizmalarıyla buluşturulmakta ve 
proje fikir geliştirme, sunum hazırlama gibi destekler verilmektedir.

Yatırım Destek Programı
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